
Przedświąteczna uroczystość wigilijna  w Gimnazjum nr 21 w Toruniu 
 
 
                 Dnia 22 grudnia 2005 roku w Gimnazjum nr 21 w Toruniu zostało 
przedstawione Misterium " Przy Żłóbku" przez 60- osobową grupę młodzieży 
gimnazjalnej z kl. II i III pod kierownictwem p. mgr licencjusz katechetyki i 
pedagogiki religii Elżbiety Burzyńskiej. 
 
                 Misterium  jest montażem słowno - muzycznym i zostało ułożone z 
fragmentów ewangelii wg św. Mateusza i św. Łukasza oraz z wierszy poetów 
polskich takich jak: Kazimiera Iłłakowiczówna -" Z pastorałki", Wojciech Bąk - 
" Niech serce me będzie kołyską", Jerzy Liebert - " Pasterka", " Albert"- " Polski 
ułan przy żłóbku i " Co znaczy kochać", Konstancja Benisławska - " O Matko 
Boga", Kornel Makuszyński - " Inwokacja", Jan Kasprowicz - " Przy wigilijnym 
stole", Włodzimierz Lewik - " List wigilijny od matki", Katarzyna Jeżewska - " 
Stajenka". 
                 Głównym zadaniem Misterium " Przy żłóbku" jest uświadomienie 
wiernym, że Ten w stajence to Niemowlę w pieluszkach jest Bogiem i 
Zbawicielem i On pozostał z nami pod postacią chleba i wina aż do skończenia 
świata. 
                  W Misterium wykorzystano znane polskie kolędy takie jak: Wśród 
nocnej ciszy, Lulajże Jezuniu, Gdy śliczna Panna, Dzisiaj w Betlejem, Pójdźmy 
wszyscy do stajenki, Jezus malusieńki, Bóg się rodzi. Ponadto młodzież 
przygotowała i wykonała w języku łacińskim kolędę gregoriańską " Adeste 
fideles" oraz jedną współczesną kolędę polską:" Kolęda o nieobecnych". 
 
                   Przedstawienie  wystawiono w szkolnej sali gimnastycznej. Została 
przygotowana specjalna świąteczna dekoracja. Na tle gwieździstego nieba 
ustawiono szopę pod strzechą przy której siedziała Maryja piastując Dzieciątko 
oraz  Św. Józef jako opiekun świętej Rodziny. Po lewej stronie Żłóbka stali w 
trzech rzędach w liczbie 20 recytatorzy z kl. IIID i IIIF tegoż Gimnazjum, a po 
prawej stronie stajenki w liczbie 40 osób młodzież śpiewająca z kl. II D i III G. 
Maryja i Józef to uczniowie z kl. I D. 
 
                    Misterium zostało przedstawione trzykrotnie: o godzinie 8,00 dla 
klas I z wychowawcami, o godz. 9,00 dla klas III z nauczycielami i o godz. 
12,00 dla klas II i Gości: ks. Prałata Józefa Nowakowskiego, nauczycieli 
Emerytów oraz wszystkich nauczycieli i pracowników tej szkoły. 
 
                   Podkreślić trzeba ogrom pracy włożonej przez młodzież: wszyscy 
ubrani na tzw. galowo, zdyscyplinowani, mający wspaniały kontakt wzrokowy 
ze swym " dyrygentem" - p. Elżbietą Burzyńską, teksty recytacji opanowane do 
perfekcji, kolędy, a szczególnie kolęda łacińska wykonana z pełnym kunsztem, 



a jednocześnie wprawiająca w zdumienie wszystkich uczestniczących na sali. 
Młodzież wykonała kolędę łacińską tak swobodnie jakby uczyła się języka 
łacińskiego w  gimnazjum. Wykazała się również solidnością, wspaniałym 
przygotowaniem i zaangażowaniem w recytację i śpiew. Wzruszyła publiczność, 
sprawiła, że inni uczniowie wsłuchiwali się zarówno w teksty Pisma św. jak i 
wiersze oraz kolędy. Sala stała się na tę godzinę domem modlitwy, wyciszenia i 
skupienia oraz znakiem jedności, miłości i pokoju - łask, które niesie 
Nowonarodzony. 
 
                      Młodzi artyści otrzymali wiele pochwał i podziękowań od p. 
Dyrektor Ewy Rojewskiej, wicedyrektorów p. Anny Kużel i p. Jerzego 
Wiśniewskiego, ks. Prałata Józefa Nowakowskiego, który na koniec 
pobłogosławił wszystkich obecnych, p. katechetki oraz wszystkich nauczycieli. 
Uwierzyli, że warto przygotowywać się i pracować solidnie i że za dobrą pracę 
zawsze jest wspaniała nagroda. Młodzież była tak zadowolona, że na końcu 
sama zaproponowała zaśpiewać kolędę współczesną raz jeszcze dla wszystkich 
obecnych oraz prosiła p. katechetkę, żeby w ich imieniu złożyła wszystkim 
obecnym świąteczne życzenia.  
 
                      Każdy wychodził  ze wzruszeniem, atmosfera świąt, a szczególnie 
wigilii udzieliła się wszystkim. Temat miłości bliźniego, który również był 
podkreślony w misterium zadziałał wychowawczo do tego stopnia, że  
wychodziliśmy z tego przedstawienia lepsi i gotowi służyć innym.  
 
                     Ostatnia zwrotka wspólnej recytacji 60 osób 
                 " Daj, byśmy wyciągali dłonie  
                    jako brat do brata,  
                    przez lądy i  morza  
                    do całego świata"  
 
spowodowała eksplozję dobroci skierowaną już nie tylko do bliskich nam osób, 
ale i do tych, z którymi na co dzień może nam jest żyć trudno. Wychodziliśmy z 
tego misterium wzruszeni wołając: 
            
                  " Przyjdź na świat, by zająć wśród nas puste miejsce przy stole". 
 
                    


